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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH 

 

Mã số: QT/TH-04 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

                       Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 12 năm 2020 
  

 

QUY TRÌNH 

         CÔNG TÁC PHƢƠNG PHÁP CHẾ ĐỘ 

 

 1. Mục đích 

 Quy trình này nhằm giải quyết cách thức phổ biến các phƣơng pháp luận 

Thống kê, chế độ báo cáo thống kê và tập hợp các đề xuất kiến nghị liên quan 

đến phƣơng pháp nghiệp vụ thống kê; đồng thời tuyên truyền phổ biến các văn 

bản Quy phạm pháp luật Nhà nƣớc nói chung và của ngành Thống kê nói riêng 

liên quan đến chế độ công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ngành Thống kê. 

 2. Phạm vi áp dụng 

 Quy trình này áp dụng vào công tác Phƣơng pháp chế độ tại Cục Thống 

kê Hà Tĩnh.  

 Phòng Thống kê Tổng hợp phối hợp với các đơn vị liên quan tham mƣu 

lãnh đạo thực hiện quy trình này. 

 3. Tài liệu viện dẫn 

- Luật Thống kê 2015;  

- Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19/12/2016 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 

 - Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ qui định 

Nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; 

 - Thông tƣ số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ trƣởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê; 

 - Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc phân công thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; 

 - Quyết định số 909/QĐ-TCTK ngày 27/4/2020 của Tổng cục Thống kê 

ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại 

Tổng cục Thống kê; 

- Quyết định số 1246/QĐ-TCTK ngày 05/8/2020 của Tổng cục Thống kê ban 

hành Quy định vị trí chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Cục 

Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng trong hoạt động Thống kê; 
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- Quyết định số 1908/QĐ-TCTK ngày 30/12/2020 của Tổng cục Thống kê 

ban hành Quy chế phối hợp giữa các phòng thuộc Cục Thống kê các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ƣơng trong hoạt động Thống kê; 

 - Thông báo giao kế hoạch công tác và điểm thi đua hàng năm của Tổng 

cục Thống kê và Cục Thống kê Hà Tĩnh. 

 4. Định nghĩa/ Viết tắt  

 TCTK: Tổng cục Thống kê; 

 CTK: Cục Thống kê; 

 PPCĐ: Phƣơng pháp chế độ. 

 5. Nội dung quy trình  

 Quy trình công tác phƣơng pháp chế độ có hai nội dung, là: Công tác phổ 

biến về phƣơng pháp thống kê và Công tác Lập báo cáo phƣơng pháp chế độ 

hành năm. 

Bƣớc Trình tự thực hiện Trách nhiệm 
Biểu mẫu, tài 

liệu 

 
Công tác phổ biến về phƣơng pháp 

thống kê 

  

B1 

Tiếp nhận tài liệu: 

Tiếp nhận các văn bản, ý kiến và các 

phƣơng pháp luận liên quan đến 

công tác Thống kê; 

- Hình thức: Qua 2 kênh thông tin: 

Văn bản và tham dự các lớp tập huấn.  

 

- Phòng Thống kê 

Tổng hợp. 

 

- Các phòng nghiệp vụ. 

Tài liệu, các văn 

bản Quy phạm 

pháp luật Nhà 

nƣớc; Tài liệu 

chuyên ngành 

Thống kê. 

B2 

 

Nghiên cứu các văn bản: 

Nghiên cứu các văn bản, ý kiến và 

các phƣơng pháp đƣợc tiếp thu ở B1 

 

- Phòng Thống kê 

Tổng hợp; 

- Các phòng nghiệp vụ. 

Tài liệu, các 

văn bản. 

B3 

Xây dựng kế hoạch phổ biến: 

- Lên kế hoạch phổ biến 

- Chuẩn bị các nội dung phổ biến 

- Phòng Thống kê 

Tổng hợp; 

- Trình lãnh đạo phê 

duyệt. 

- Tài liệu văn 

bản liên quan. 

 

B4 

 

Tiến hành phổ biến qua 2 kênh: 

- Trực tiếp: Tổ chức hội nghị tập 

huấn. 

- Gián tiếp: Gửi văn bản trƣng cầu ý 

kiến các đơn vị. 

 

- Phòng Thống kê 

Tổng hợp; 

- Các phòng nghiệp vụ; 

- Các đơn vị liên quan. 

Biểu mẫu, tài 

liệu nhận từ 

TCTK.  

B5 Trƣng cầu ý kiến: - Các phòng nghiệp vụ;  
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Bƣớc Trình tự thực hiện Trách nhiệm 
Biểu mẫu, tài 

liệu 

 

 

- Trực tiếp: Thảo luận và xin ý kiến 

tại hội nghị; 

- Gián tiếp: gửi văn bản xin ý kiến. 

Hợp nhất các ý kiến, thống nhất về 

phương pháp. 

- Các đơn vị liên quan; 

- Phòng TK Tổng hợp 

ghi chép. 

 
Công tác Lập báo cáo Phƣơng 

pháp chế độ hành năm 
  

B1 
Tổng hợp báo cáo 

- Thu thập thông tin đầu vào 

- Tổng hợp báo cáo 

Chuyên viên phụ trách 

công tác PPCĐ 

Các phòng nghiệp vụ 

Các sở, ban ngành 

Theo quy định 

chế độ báo cáo 

của TCTK. 

B2 
Kiếm tra, đối chiếu các thông tin 

thu thập đƣợc 

Chuyên viên phụ trách 

công tác PPCĐ 
 

B2 
Trình lãnh đạo phòng 

Lãnh đạo Phòng kiểm tra, ký duyệt 
Lãnh đạo Phòng.  

B3 
Trình lãnh đạo Cục 

Lãnh đạo Cục kiểm tra, ký duyệt 
Lãnh đạo Cục  

B4 

Cấp số và ban hành  
Cấp số và ban hành văn bản điện tử 

gửi và lƣu theo quy định, gửi: 

  - Vụ PPCĐ- TCTK; 

  - Lãnh đạo Cục; 

  - Lƣu PPCĐ, TT. 

Phòng TCHC  

B5 
Lƣu hồ sơ 

Theo mục 7 quy trình 
Phòng TK Tổng hợp  

 6. Biểu mẫu 

 Không áp dụng. 

 7. Hồ sơ lƣu 

 Các văn bản chỉ đạo của cơ quan nhà nƣớc cấp trên, 

 Các văn bản, tài liệu phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, 

 Lƣu văn bản tại máy tính. 

Các hồ sơ thực hiện quy trình này được số hóa và lưu trữ tại hệ thống 

quản lý văn bản eoffice theo quy định; được nhân bản (hình thức giấy) lưu 

trữ tại Phòng Thống kê Tổng hợp Cục Thống kê Hà Tĩnh.  
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